Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
075 Ata da 6ª Legislatura (2015)
1)

PREÂMBULO

Ata de sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Alto
Feliz, realizada no dia 11 de novembro de 2015, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de
Vereadores, presidida pelo Vereador Geraldo Fuhr, eleito para o exercício de 2015. A sessão
foi aberta com o quórum mínimo exigido para realização do ato, eis que presentes os (09) nove
vereadores eleitos. Logo após, procedeu-se a leitura da ata nº 074, sendo posta em votação e
aprovada por unanimidade.
2)

MANIFESTAÇÕES E DELIBERAÇÕES

EXPEDIENTE INTERNO: Prot. 68/2015 – Requerimento. Prot. 69/2015 –
Requerimento. Prot. 70/2015 – Solicita uma investigação especial pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio Grande do Sul. Prot. 67/2015 – Requerimento. EXPEDIENTE EXTERNO: Ofício
nº 171/2015 - Resp. requerimentos. O Vereador Geraldo comunicou que a comissão de
inquérito não se instaurou pelo fato de não ter a composição mínima necessária prevista no
regimento interno. ORADORES INSCRITOS: Vereador Fernando Querino Martiny saudou a
todos os presentes, mencionou que o papel do politico é fazer o máximo de bem para as
pessoas, visando atingir o maior número delas, o que se vê muito nos municípios que a política
é um trampolim de cargos para se erguer economicamente, é evidente isso nas atitudes do
prefeito municipal aonde foi duas vezes para a Brasilia e sobrou de diárias R$ 6.000,00.
Comparou com o salário de um servidor que ganha R$ 950,00 para o mês inteiro e a diária do
prefeito é de R$ 932,00 por dia, não é justo. Frisou que foi feito um decreto para reduzir gastos,
mas o prefeito foi para Brasília, isso não é administrar corretamente. Sugeriu a redução dos
valores das diárias, frisou que não é só no nosso município que aconteçe é nos demais
também, como no estado, os valores têm que ser readequados. Comentou sobre o pedido da
abertura da CPI, mas os colegas tiveram o posicionamento contrário, tem que aceitar isso, é
democracia. O Vereador Geraldo reiterou que todos foram viajar em busca de recursos para o
município, referiu que a diária é de R$ 600,00, e se colocar tudo no lápis, os dias que fica fora e
não trabalha nesses dias, não sobra nada. ORDEM DO DIA: Verificado novamente o quórum,
passou-se a observar a ordem do dia, consistente na discussão e votação de 01 (um) Projeto
de Lei do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 048/2015, de 09 de novembro de 2015. – Inclui
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atribuição de dirigir veículos automotores a categorias funcionais. Depois de lido o
projeto, bem como sua justificativa, fora solicitado a decisão da comissão de pareceres através
de seu relator, a Vereadora Ligia, que afirmou que o mesmo fora aprovado por unanimidade.
Logo após o projeto foi posto em discussão. O Vereador Bertilo afirmou que se aprovado o
projeto, esses funcionários que vão ser autorizados a dirigir, como não são lotados como
motoristas vão entrar com uma ação judicial daqui a alguns anos contra a prefeitura e vão
ganhar. Frisou que na saúde tem três carros pequenos e todos têm funções específicas,
reiterou que assistência social deve primeiro adquirir um veículo, é contrário ao projeto, pois
não temos estrutura para isso. A Vereadora Ligia reiterou que tem motoristas na saúde para
fazer esse serviço, achou muito confuso, pois a justificativa leva a dois sentidos usar
eventualmente e usar todos os dias, questionou sobre a economicidade, mas não vê isso,
porque mais gente vai estar andando, aumentando a despesa com gasolina, como também
gasto para adquirir mais veículos e isso vai contra o decreto que o prefeito fez sobre
economizar. No projeto explica a necessidade de fazer o recadastramento do SUS, relembrou
que já faz algum tempo que pede que sejam contratadas as agentes de saúde paras as três
localidades que faltam. Sugeriu fazer um mutirão para fazer o recadastramento dessas
localidades que faltam. Mencionou que pediu informações de quem seriam os agentes
administrativos e o Executivo não respondeu. A Vereadora Suzana é contra o projeto, pois está
contraditório, pois existem concursos públicos para motoristas e no mês de setembro foi
entregue o decreto de contenção de despesas onde houve corte de horas extras dos
motoristas da saúde e educação, então é inviável. O Vereador Fernando enfatizou que se
caracterizará desvio de função, e o município já possui muitos problemas jurídicos no
município, e entende porque a assessora jurídica teve que aumentar a carga horária por causa
desses projetos, a própria justificativa está contraditória, como também vai contra o decreto de
redução de gastos, frisou que é um projeto de interesses, por isso é contrário ao projeto. A
Vereadora Lourdes questionou, pois tem seis motoristas na saúde, e tem dois carros, agora
vão ser nomeados mais quatros pessoas, então teria 10 pessoas para dois carros. Mencionou
que querem colocar alguém que nem é lotado para fazer o recadastramento do SUS, é contra o
projeto. A Vereadora Lusiana reiterou que caso aprovado o projeto vai ter fila de gente de
manhã para pegar carro, é contra. O Vereador Fernando complementou que no artigo 4º
deveria constar que o secretário da pasta é responsável pelo veículo para estar em condições
para trafegar e não responsabilizar somente o motorista. O Vereador Geraldo mencionou que o
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projeto visa interesses em colocar um cara na rua, pois está chegando o ano das eleições para
fazer politicagem, é contra o projeto. Posto em votação foi reprovado por unanimidade.
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: A Vereadora Ligia qustionou sobre o projeto, pois caso aprovado
quanto de mecânica iria ser gasto, pois já assim toda hora tem um estragado e sendo gasto
fortunas com esses consertos. Relembrou que quando o jeta foi comprado o polo ficaria para a
assistência social. Parabenizou o colega Geraldo pela colocação da grade na câmara.
Parabenizou o colega Fernando pela iniciativa de abrir a CPI, mas tiveram uma reunião e
acharam melhor escolher outro caminho. É a favor de serviços particulares, somente não
concorda quando um serviço é extrapolado para uma única pessoa, pois tem mais pessoas na
fila esperando o serviço. Questionou sobre a aplicação do BTI no município que combate o
borrachudo. O Vereador Fernando mencionou sobre a resposta do Executivo sobre a questão
do projeto que proibia o uso de máquinas para serviços de urgência, inventaram fofocas e
colocaram a culpa em pessoas que não tem incumbência em administrar o município, temos a
função de legislar e de fiscalizar. O Vereador Bertilo parabenizou o secretário Jair pela ajuda no
acidente que ocorreu no Arroio Feliz. Explicou que estão aplicando o BTI. O Vereador Geraldo
lamentou pelos comentários que foram inventados que os vereadores colocaram um projeto
que proibia o serviço de máquina em casos de urgência.
3)

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Não houve ocorrências.
4)

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata será assinada, após a
devida aprovação do plenário pelo Vereador Presidente.
GERALDO FUHR
Presidente

MARIA LOURDES FROZI
Primeira Secretária
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